
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ     2013
Από το πρακτικό 6/17-4-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ελαφονήσου. 

    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  17η  του μηνός Απριλίου έτους 2013 , ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄  η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από   τη με αριθμό  480/12-4-2013  πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε     στον  ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που 
συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη  απόφασης   στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  
7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                   

2.ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

3.ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

4.ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ   20 /2013  ΘΕΜΑ 6ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε:

Όπως έχετε διαπιστώσει το δίκτυο φωτισμού του Δήμου μας από την  υγρασία και την 
αλμύρα  παρουσιάζει αρκετά  προβλήματα ιδίως στις περιοχές Κοντογώνι  ,Μεγάλο Τηγάνι, 
μπαστούνι και γεφύρι . Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε άμεσα για την ομαλή λειτουργία 
του . Στο ΚΑ 20/6262.02 του προϋπολογισμού 2013 έχουμε εγγράψει πίστωση 6.000,00€ με 
τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ .

Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή 
αποφασίζει για την την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού, εκτός απόεκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο .

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις 
της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 εις βάρος του ΚΑ 20/6262.02 του Προϋπολογισμού έτους 
2013 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής : 

1. Επισκευές στα φωτιστικά σώματα του γεφυριού μέχρι τον περιβάλλοντα  χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Σπυρίδωνα
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-Αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης των φωτιστικών σωμάτων

-Αντικατάσταση των ντουί λαμπτήρων 

-Αντικατάσταση των εξωτερικών περιβλημάτων των λαμπτήρων 

2.Επισκευή τριών φωτιστικών  σωμάτων  στη θέση Κοντογώνι

-Συγκόλληση σκελετού κολόνας 

-Αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης

Αντικατάσταση των  εξωτερικών  περιβλημάτων των λαμπτήρων  

    3. Αντικατάσταση φωτοκύτταρων φωτισμού  στο μπαστούνι

 4. Τοποθέτηση πέντε φωτιστικών σωμάτων στο μπαστούνι

   5.Τοποθέτηση τεσσάρων  φωτιστικών σωμάτων στο Μέγαλο Τηγάνι 

 
Η απόφαση έλαβε α.α.  20/2013  και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  6/17 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ    2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΩΝΗ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ- ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο                                 
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